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Forord af borgmesterkandidat Marc Perera Christensen
Kære medlem. Du sidder nu med bestyrelsens indstilling til valgprogrammet for kommunalvalget
d. 19. november 2013
Valgprogrammet bygger videre på valgprogrammet fra kommunalvalget i 2009 og er tilrettet med
de politiske resultater, som Det Konservative Folkeparti har fået gennemført i løbet af
valgperioden. Valgprogrammet er endvidere opdateret i forhold til generelle forandringer i
samfundet.
Valgprogrammet tager sit afsæt i:
 Valgprogrammet fra kommunalvalget 2009
 Byrådsgruppens udspil fra november 2012 samt generelle realitetsbemærkninger
 Konklusionerne fra de 4 workshops i vælgerforeningen
 Konklusionerne fra Repræsentantskabets møde i april 2013
 Medlemsarrangement maj 2013
 Bestyrelsesmøde maj 2013
Valgprogrammet vil, efter vedtagelse i forbindelse med opstillingsgeneralforsamlingen 27. maj
2013, indgå som værdigrundlag og central pejling for valgkampen.
Det vil være med udgangspunkt i valgprogrammet, at den nærmere detailplanlægning af selve
valgkampen vil foregå.
Pr. 1. januar 2014 vil valgprogrammet ændre status og vil herefter være arbejdsprogram for den
nye byrådsgruppe.
Jeg er sikker på, at valgprogrammet vil være med til at sikre et stærkt konservativt valgresultat den
19. november 2013.
God læse– og debatlyst

Marc Perera Christensen
Borgmesterkandidat
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Konservatismen – ansvaret tilbage til borgerne
Vi har tillid til mennesket og giver det enkelte menneske frihed til at forme sit eget liv.
Konservatisme handler også om det enkelte menneskes plads i samfundets helhed
I konservatismen har det enkelte menneske ansvar for egne handlinger og for egne valg. Det, vi
vælger eller fravælger, har konsekvenser, som vi selv må påtage os ansvaret for. Uden ansvar
bliver menneskets valg og handlinger ligegyldige.
Ansvar er knyttet til personlige begreber som etik og moral. Mennesket skal derfor sætte grænser
for sig selv og dermed også undgå, at andre sætter dem. Dog skal samfundet kunne sætte
grænser. Noget er godt og noget er dårligt, hvilket er en central del af konservativ livsopfattelse.
Ansvar er også ansvar for andre. Ansvar for socialt dårligt stillede og personer i nød, dvs. et ansvar
som samfundsborger. Vi har en forpligtigelse til at bidrage til samfundet og være med til at løfte
fælles opgaver. Men med disse pligter følger også rettigheder. Retten til selv at få hjælp og støtte,
når der er behov for det.
Men det offentlige må ikke fjerne ansvaret fra den enkelte. Tværtimod skal menneskets mulighed
for at kunne vælge og tage et ansvar for sine handlinger styrkes.
Når ansvaret bliver det enkelte menneskes, betyder det, at borgerne så vidt muligt selv må
varetage opgaverne i samfundet. Det offentlige skal ikke løse de opgaver, som lige så godt eller
bedre kan løses af det enkelte menneske. Hvor den enkeltes handlinger især har konsekvenser for
den pågældende selv, bør der udvises stor tilbageholdenhed med politiske indgreb. Der kan og
skal være grænser for politik.
Konservatismen binder historien og nutiden sammen med fremtiden. Dette link betragter vi som
en kontrakt mellem generationer. En kontrakt der forpligtiger os til at tage ved lære af fortiden og
tage hensyn til fremtiden. Vores liv og handlinger påvirker kommende generationer og vi skal
derfor sikre, at vi overleverer et samfund, der er stærkere og sundere end det, vi selv har
overtaget.
Konservative ønsker at fastholde danske traditioner som flid, hensyn, næstekærlighed og
tolerance, der udspringer af den kristne tro.

Ansvaret tilbage til borgerne
Det konservative folkeparti ønsker at give ansvaret tilbage til borgerne. Vi ønsker et samfund der
tager udgangspunkt i det personlige ansvar og hvor det er en stor værdi at tage et aktivt
medansvar for sine nærmeste, sit lokalområde og sin kommune. Vi ønsker et samfund hvor
ydelser og rettigheder er målrettet de få som har reelle behov, men som ikke er i stand til at klare
sig selv. Vi ønsker et samfund hvor de fleste tager vare på sig selv og bevidste om de pligter man
som samfundsborger har for sin næste.
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Civilsamfundet rummer store styrker og beslutninger og handlinger foretaget af frivillige har ofte
stærkere gennemslagskraft og virkning.
Kernen i vores samfund er familien og ægteskabet. Her hviler næstekærligheden, hengivenhed og
værdier godt. Vi skal bestræbe os på at holde fast i familielivet og den sunde opvækst børn får i en
harmonisk familie. Samfundet skal understøtte dette og vi skal skabe gode vilkår for familierne.
Med velfungerende familier som udgangspunkt vokser børn op med mod på livet og en følelse af
at være en del af et vigtigt fællesskab. Stærke familier engagerer sig ofte i deres lokalområde og
mange yder store indsatser som frivillige.
Frivilligt arbejde er en god måde at give noget tilbage til samfundet og samtidig få noget med hjem
i bagagen. Det frivillige arbejde øger trygheden og mulighederne for mange mennesker hver
eneste dag. Det frivillige foreningsliv styrker også sammenhængskraften i lokalsamfundet og kan
blandt andet hjælpe med at styrke integrationen og forbedre folkesundheden.
De mange frivillige kræfter skal involveres mere i de kommunale beslutningsprocesser. Århus
Kommune skal arbejde mere reelt med borgerinddragelse. Ikke kun i form af høringer, men i lige
så høj grad i forbindelse udformning af beslutninger og uddelegering af reelt borgeransvar, der
hvor det er muligt.
Vores kommune er under hastig forandring. Det kan være en udfordring for byrådet at have et
fuldstændigt billede af disse. For at komme med råd og gode ideer ønsker vi at oprette to nye råd.
Et midtby-råd og et lokalsamfundsråd.
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1. Borgmesterens afdeling
For Konservative er det vigtigt at fokusere på kerneopgaverne. Som kommune har vi en lang
række obligatoriske og lovbundne opgaver. Disse opgaver skal vi udføre til borgernes tilfredshed
og koncentrere vores energi om disse.
Igennem årene er Århus kommune vokset og har påtaget sig flere og flere opgaver. Det presser
økonomien og da pengene kun kan bruges én gang, er det med til at tage ressourcer og
opmærksomhed fra kerneopgaverne.
Vi ønsker, at der ryddes ud i de opgaver, som ikke er kerneopgaver. Dette ønsker vi for at sikre, at
vi har de rette midler til kerneopgaverne og for at holde skattetrykket under kontrol. Ved at føre
ansvaret for en række opgaver, der ikke er kommunale kerneopgaver, tilbage til borgerne vil vi
arbejde for, at skatten tilsvarende sænkes.
For Det Konservative Folkeparti handler kommunale opgaveløsninger om at løse borgernes behov,
hvor borgerne ret beset ikke kan. Ansvarlighed og tryghed er afgørende, når borgernes penge
forvaltes.
Konservative er garant for en administration med omtanke og kommunal service med et varmt
hjerte.
Ressourcer skal bruges på dem, der har brug for hjælp. Det er det eneste anstændige. Jo mere det
sociale sikkerhedsnet spændes ud, jo flere falder igennem, for så går pengene fra dem, der virkelig
har hjælp behov.
Konservative vil:





Anvende skatteindtægterne, hvor de gør mest gavn med fokus på de kommunale
kerneydelser.
Bekæmpe kommunal ødselhed.
Koncentrere den direkte hjælp om dem, der ikke kan klare sig selv.
Lave servicemål for forvaltningernes ydelser, så borgerne ved, hvad de kan forvente af
kommunen.

1.1 De menneskelige ressourcer
Kommunerne er til for borgerne, men kommunen er også arbejdsgiver for mere end 25.000
ansatte, der hver dag løser opgaverne med at få borgernes hverdag til at hænge sammen. Den
gode service kommer ikke af sig selv, men kræver et engageret personale, som er tilfredse med
deres arbejdsplads og kan mærke, at deres indsats bliver anerkendt.
Det er vigtigt, at vi formår at fastholde og tiltrække kvalificeret personale.
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De kræfter, vi bruger på kommunens interne forhold, bliver afspejlet i ydelserne, så der er både
sund fornuft og god økonomi i at investere i de ansatte. Samtidigt skal vi målrettet søge
arbejdskraftbesparende måder at løse opgaverne på.
God ledelse er også en forudsætning for god service, for selv nok så dygtige ansatte har behov for
klare vilkår for arbejdet. Det er vigtigt, at der ikke bliver for lang afstand mellem ledelse og den
direkte service. Ledelse skal udspringe af en strategisk og målrettet indsats. Ledelsen skal være
stærk og inddrage faggrupper, men skal kunne agere og handle selvstændig.
Gode forhold for medarbejderne handler også om sundhed, helbred og arbejdsmiljø. En god
arbejdsplads er en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og oplever anerkendelse af deres
faglighed og har mulighed for at præge arbejdsdagen.
Konservative vil:







Sikre kommunalt ansatte gode og familievenlige arbejdsforhold.
Skabe muligheder for personaleudvikling i kommunale jobs.
Sikre at Århus er en attraktiv kommune at arbejde for.
Vise anerkendelse af personalet og belønne en særlig indsats.
Lave brugerundersøgelser, som kan være med til at udvikle den kommunale service, bl.a.
via borgernes involvering.
Inddrage borgerne tidligere i beslutninger og give ansvaret tilbage til borgerne.

1.2 Danmarks mest veldrevne storby
Århus er en hastigt voksende kommune med godt 320.000 indbyggere. Det stiller store krav til
driften og styringen af kommunen. Det er vores ambition, at Århus skal være landets mest
veldrevne storby-kommune. Vi skal lære af de kommuner, der er dygtigere end os, men vi skal
også huske på, at en storby-kommune som Århus har andre udfordringer end landets mindre
kommuner. Vi mener, at det er vigtigt, at borgerne kan gennemskue, hvad kommunens udgifter
bruges til. Vi ønsker derfor størst mulig synlighed og gennemskuelighed i kommunens budgetter
og regnskaber.
For at arbejde i retning af at blive landets mest veldrevne storby, ønsker Det Konservative
Folkeparti fortsat fokus på at konkurrenceudsætte opgaver – der hvor det giver mening. Hvor der i
forvejen eksisterer et marked, har vi i Århus
haft meget gode erfaringer med konkurrenceudsætning, og vi Konservative ved, at
konkurrenceudsætning kan være med til at kvalitetssikre og økonomistyre kommunens opgaver.
Det Konservative Folkeparti anser konkurrenceudsætning for at være et middel til at sikre, at
kommunen betaler den rette pris for en konkret ydelse. Et succesfuldt udbud stiller store krav til
formuleringen af opgaven og er noget kommunen fortsat skal blive bedre til. Konkretiseringen af
opgaverne er samtidig i sig selv med til at sætte fokus på kommunens service og synliggøre for
borgerne, hvilke forventninger de kan have til kommunen.
Konservative vil:
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Konkurrenceudsætte opgaver, hvor det giver mening, for at frigive midler og sikre
kvaliteten af servicen på de udbudte områder.
Synliggøre hvad kommunens penge bruges til.

1.3 Økonomisk styring
Efter hårdt pres fra Det Konservative Folkeparti er kommunens gæld gradvist ved at komme under
kontrol. Vi har sikret, at kommunen ikke blindt fortsætter gældsætningen, men nu har en plan for
gradvis reduktion af kommunens gæld. Vi Konservative anser det for at være vores forpligtigelse
overfor kommende generationer at sikre, at Århus bliver gældfri. Det er Det Konservative
Folkepartis udgangspunkt, at gældsætning i kommunen kun bør ske som et led i store
fremtidsinvesteringer og udviklingsplaner.
Det er vores mål, at skattetrykket i Århus på sigt skal sænkes. Det skal det, fordi vi grundlæggende
tror på, at pengene har det bedst i borgernes lommer. Århus er og vil altid være en dyr by at leve
i. Det er derfor vores pligt at sikre, at byens borgere har så stærk en privatøkonomi som muligt.
Det gælder også for boligejere. Derfor ønsker vi at fastfryse provenuet fra grundskylden i en 5 årig
periode, for derefter at afskaffe den. Den kommunale sektor må ikke blive så omfattende, at den
virker ødelæggende på den private virketrang.
På det takstfinansierede område skal taksterne afspejle de faktiske udgifter og må ikke være
skjulte skatter. Borgerne skal have sikkerhed for, at kommunen ikke akkumulerer overskud, der
ikke kan komme tilbage til borgerne.
Når konservative ønsker at sænke skatterne, er det bl.a. for at gøre det billigere at bo i Århus. Vi
ønsker at fastholde borgere med beskæftigelse og familierne i Århus. Når man har afsluttet en
uddannelse på en af byens mange uddannelsesinstitutioner er det vigtigt for konservative at man
har mulighed for at blive boende i Århus Kommune og ikke flytter til de omkringliggende byer. Vi
skal fastholde ressourcestærke borgere så Århus udvikler sig.
Konservative vil:







Fortsat fokus på afvikling af kommunens milliardgæld.
Gældsstiftelse skal forbeholdes anlægs- og fremtidsinvesteringer.
Synliggøre, hvad borgerne får for pengene.
Fastholde beslutningen om nedtrapning af dækningsafgiften.
Modarbejde skattestigning.
Fastfryse provenuet på grundskylden for en 5 årig periode og derefter afskaffe den.
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1.4 Integrationspolitik
Konservative står for en stram, men anstændig integrationspolitik. Vi stiller krav og ønsker
konsekvenser, men er samtidig vores samfundsopgave bevidst. Vi ved, at den bedste integration
sker via arbejde og uddannelse. Men vi ved også, at det er afgørende at sikre en spredning af
nydanskere, så vi undgår ghettodannelser. Vi ønsker en udvikling uden ghettoer i Århus, der
samtidig tydeliggør, at integration er et anliggende for hele kommunen.
Grundlæggende er Det Konservative Folkeparti kritiske overfor den negative belønningskultur, der
er i Århus, hvor man giver det ene attraktive tilbud efter det andet til personer, der ikke opfører
sig ordentligt. Det er ikke rimeligt, at dårlig opførsel medfører gode tilbud – det er hån overfor de
mange borgere, herunder også nydanskere, der hver dag gør en positiv indsats for byen,
lokalsamfundet og nationen.
Den tidlige indsats skal forstærkes, således at nydanske familier straks kommer til undervisning i
det danske sprog, dansk kultur og traditioner. Forståelsen af dansk, dansk kultur og det danske
samfund skal være på plads for at sikre en vellykket integration.
For Konservative er arbejdsmarkedet det mest afgørende element i en vellykket integration.
Konservative ønsker derfor at fremme mesterlæren, faglige ledsageordninger og mentorordninger
og praktikophold. Ikke kun i den private sektor, men også i de offentlige institutioner.
Konservative vil:










Sprede nydanskere så ghettoer afvikles.
Stille krav om arbejde og uddannelse.
Fokusere på danskundervisning og sprogscreening af børn.
Etablere en konsekvent og positiv belønningskultur.
Ikke tillade burka/niqab i offentlige embeder.
Tilbyde asylansøgere og nytilkomne straks aktivering og igangsætning på arbejdsmarkedet
eller i jobtræning.
Arbejde for flere mentorordninger i erhvervsliv, byggebranche og i den offentlige sektor,
således at erfarne medarbejdere kan være med til at introducere nye medarbejdere på
arbejdsmarkedet.
Indføre iværksættermentorer for nydanskere, der ønsker at blive selvstændige.
Bruge mulighederne for voksenelevløn.

1.5 Internationalisering og uddannelsesby
Århus er en by med internationale ambitioner og muligheder. Vores virksomheder,
uddannelsesmiljø og kommunen skaber opmærksomhed om byen i udlandet.
At Århus har en stærk international platform skyldes ikke mindst, at Århus er landets største
uddannelsesby. Ingen andre byer eller kommuner kan måle sig med Århus, når det kommer til
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antal studerende i forhold til kommunens størrelse. De mange unge er med til at skabe dynamik
og fornyelse i vores by. Mange unge er her kun i de år, hvor de læser, men resten af deres liv vil
være præget af tiden i Århus. Derfor er det vigtigt, at byen opfylder de krav, som unge mennesker
har til deres omgivelser. Det er et spørgsmål om boliger, kulturtilbud, natteliv, infrastruktur - en by
der virker åben og ”klar på noget nyt”.
Den viden, der formidles og udvikles på byens uddannelser, skal vi udnytte bedre end vi gør i dag.
Vi skal gøre mere ud af at skabe kontakter mellem studerende, erhvervsliv, kunstnere og andre,
der har gavn af vidensudveksling. Vi skal skabe rammerne for, at den viden, der er i byen, arbejder
i byen og gavner byen.
Derfor skal vi også være gode til at tiltrække internatonale studerende og fagfolk, og arbejde på at
der bliver etableret et område for internationale studerende – en slags International Campus Aarhus. Et sted hvor internationale studerende og danske studerende kan bo sammen, mødes og lave
tværkulturelle aktiviteter og hvor århusianske virksomheder kan rekruttere næste generation af
medarbejdere.
Internationaliseringen foregår i stor stil i de enkelte virksomheder og på de enkelte
uddannelsesinstitutioner. Kommunikation og relationer opstår og styrkes uden kommunal
indblanding. Det er en stor styrke for Århus. Kommunens opgave i forhold til virksomhedernes
internationalisering bør i høj grad være af oplysende og støttende karakter. Vi skal skabe
muligheder for netværk og være med til at åbne døre, der hvor der kan være gavnligt.
Konservative vil:





Skabe gode forhold for internationale studerende, undervisere og virksomheder.
Fastholde et tilstrækkeligt antal ungdomsboliger og kollegier kombineret med studie– og
ungdomsboliggarantien.
Sikre, at der stilles gode fritidsfaciliteter til rådighed for studerende.
Skabe flere studiejobs og forpligte byens virksomheder til at medvirke til dette.

1.6 Erhvervspolitik
Et aktivt og stærkt erhvervsliv er grundlaget for at Århus Kommune kan tilbyde den service og
velfærd, som vi ønsker. Vi er som by dybt afhængig af et velfungerende erhvervsliv. Det skal være
let og smertefrit at være virksomhed i Århus, og det skal være let at etablere sig som ny
virksomhed. Hvad enten man kommer fra en anden by, eller er en dygtig iværksætter.
Vi skal skabe muligheder for at købe gode og erhvervsattraktive grunde, sikre lave erhvervsskatter
og rimelige afgifter samt hurtige sagsbehandlingstider i det kommunale system. Århus Kommune
må ikke være en stopklods for byens erhvervsliv. Kommunen skal være en dynamo og være på
forkant med udviklingen. Derfor vil vi arbejde for en kommunal erhvervsservice, der hjælper og
fremmer erhvervslivets muligheder. Kommunen skal opleves som en serviceorienteret og
resultatfremmende instans. Det er vigtigt, at virksomhederne føler sig godt modtaget, modtager
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kvalificeret råd og vejledning og kommunen ser det som sin vigtigste opgave at fremme
erhvervslivet frem for at begrænse og kontrollere det. Virksomhederne skal have let adgang til
service fra kommunen og skal kunne følge med i, hvordan sagsbehandlingen af deres ansøgninger
går – f.eks. via track-and-trace system.
Der er et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft i Århus kommune. Vidensgrundlaget for mange
virksomheder er tilstede. Kommunen skal sikre gode rammevilkår for det private erhvervsliv.
Derfor vil vi konservative begrænse beskatningen af virksomhederne og begrænse gebyr. Vi vil
holde fast i beslutningen om nedtrapningen af dækningsafgiften. Derudover ønsker vi at fastfryse
provenuet fra grundskylden i 5 år, hvorefter vi ønsker den afskaffet. De fem års
provenufastfrysning skal være med til at trimme de kommunale udgifter inden den endelige
afskaffelse.
De danske kommuner bliver regelmæssigt vurderet inden for deres evne til at fremme
erhvervsudviklingen og der tages temperatur på erhvervsklimaet. Det er vores ambition at Århus
som minimum ligger i top 5 på disse målinger.
Det Konservative Folkeparti er af den overbevisning, at kommunens fokus på attraktive forhold for
erhvervslivet selvsagt også bør gælde for landbruget. Dansk landbrug har været igennem en
kolossal udvikling i de seneste mange år, og bidrager med store indtægter til både nationen – og
kommunen. Derfor vil Det Konservative Folkeparti forholde sig til fakta, når byrådet arbejder med
landbruget – såvel som alle andre erhvervsretninger.
De store erhvervsklynger inden for fødevarer, klima og cleantech, kreative erhverv og sundhed
skaber international bevågenhed på Århus. Dette medfører et stort potentiale inden for
erhvervsturisme – og konferenceområdet. Dette ønsker vi at fastholde og ønsker i den forbindelse
at visionen om en multiarena genoplives. Dette skal ske i et fælles partnerskab, som foreslået fra
det Århusianske erhvervsliv, under arbejdsoverskriften ”Aarhus A/S”.
Hvert år besøger i tusindvis Århus for at shoppe. De mange forskellige kvarterer fra
Latinerkvarteret til Frederiksbjerg udgør attraktive shoppingmiljøer. Men vores midtby er under
pres. Både fra lukkeloven og ikke mindst grundet trafikale forhold og for få gode
parkeringsmuligheder. Vi ønsker et fortsat stærkt detailhandelsmiljø i Århus by.
Konservative vil:







Fastholde nedtrapningen af dækningsafgiften.
Fastfryse provenuet på grundskylden for en 5 årig periode og derefter afskaffe den.
Etablere en stærk erhvervsservice, der fremmer erhvervslivets muligheder for at etablere
sig i Århus samt fastholder og understøtter eksisterende virksomheder.
Betragte kommunal sagsbehandling af erhvervslivet ud fra en service betragtning.
Sikre Århus en placering i top 5 inden for erhvervsklimamålinger.
Arbejde for, at landbruget bliver anset for en kvalitet og en mulighed frem for en hindring i
kommunens fremtid.
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Udbyde kommunale erhvervsgrunde, der kan konkurrere på pris og beliggenhed med
erhvervsgrunde udbudt af nabokommunerne.
Effektiv og fleksibel sagsbehandling også på erhvervsrelaterede sager.
Intensivere rådgivningsindsatsen vedrørende miljøområdet.
Koble uddannelsesliv og erhvervsliv tættere sammen.
Begrænse lokale gebyrer for virksomhederne.
Prioriter erhvervsudviklingen, når kommunens infrastruktur planlægges og udbygges.
Genoplive visionen om en multiarena under overskriften ”Aarhus A/S”.
Styrke mulighederne for detailhandel i Århus by.
Fastholde små og mellemstore virksomheder.
Afskaffe sociale klausuler og erstatte dem med frivillige partnerskaber, for derved at
fremme uddannelsesmiljøet og skaffe flere lærerpladser.
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2. Magistratens afdeling for Sociale forhold og Beskæftigelse
Det er samfundets fornemmeste og vigtigste opgave at tage hånd om socialt dårligt stillede og
svage medborgere. Familien, erhvervslivet, lokale netværk og det frivillige foreningsliv skal
motiveres til et større medansvar overfor vore svage medborgere. Vi skal behandle socialt dårligt
stillede borgere med værdighed og respekt.
Det er vigtigt at stille krav og lede folk i en retning, hvor de bliver selvhjulpne og selvforsørgende
En retning, hvor man har en oplevelse af at bidrage til samfundet. Varig passiv forsørgelse skal
naturligvis ydes til dem, der har behov for det. Vi ønsker en hurtig afklaring af de svageste
grupper, så disse ikke bliver kastebolde mellem offentlige systemer.
Er en familie ved at bryde sammen, er det vigtigt med en tidlig indsats, så man ved en tidlig indsats
kan undgå store indgreb. Drejer det sig om familier med børn, hvor forældrene ikke kan varetage
forældreopgaven, skal der sættes ind med de tiltag der er nødvendige for at sikre barnets tarv
også selv om det kan betyde en tilsidesættelse af forældrenes rolle og ansvar. For os er det vigtigt,
at det altid er barnets tarv der vejer tungest og så hvis det er barnets tarv at foretage en
tvangsfjernelse af barnet.
Det er vigtigt, at kommunens observationsapparat er i orden. Det stiller store krav til vores
ansatte. Den tidlige indsats er vigtig for barnets fremtid.
Er en borger kommet i den situation, at vedkommende er uarbejdsdygtig, ønsker vi, at man ikke i
første omgang sætter denne borger på en livsvarig pension, men i stedet tildeler en midlertidig
pension. Dette skal sikre, at man er opmærksom på, om der er mulighed for, at
vedkommendetilstand ændres, så det bliver muligt, at komme tilbage på arbejdsmarkedet.
Århus midtby huser en del hjemløse. Vi vil hjemløsheden til livs. Ingen skal leve på gaden, hvis de
ikke ønsker det. Men vi må også respektere, at enkelte ikke kan passes ind i rammerne af et
normalt liv. Vi skal behandle de hjemløse med respekt og omsorg. Indsatsen skal koncentreres der,
hvor de hjemløse opholder sig, frem for at flytte de hjemløse rundt efter kommunens
forgodtbefindende.
Konservative vil:






Vi skal forebygge, at børn bliver socialt udsatte og fortsat bekæmpe den negative sociale
arv
Sikre barnets tarv før forældreretten
Have færre på varig pension og flere på midlertidig pension
Hjælpe hjemløse med værdighed og respekt for livsformen
Sikre at hjemløse ikke er til gene for andre

Side 13 af 35

2.1 Mennesker med handicap
Vores samfund har et helt særligt ansvar overfor borgere med handicap, både de fysisk og psykisk
handicappede. Konservative ønsker at understøtte det gode liv for mennesker med handicap.
Gennem hjælp til selvhjælp og ved at se borgerens ressourcer frem for begrænsninger, skal der arbejdes målrettet på, at medborgere med handicap skal være selvforsørgende i det omfang, det er
muligt. Vi må samtidig dog erkende, at ikke alle borgere med handicap kan have de samme muligheder som mennesker uden handicap, denne gruppe skal hjælpes til at have et så godt og værdigt
liv som deres handicap muliggør.
Århus Kommune skal tænke tilgængelighed for fysisk handicappede ind ved nybyggeri og når vi
udvikler og moderniserer vores kommune.
Konservative vil:
 Arbejde for at skabe egnede boliger til medborgere med fysisk og psykisk handicap
 Arbejde for, at familier til børn med handicap har mulighed for aflastning
 Støtte handicappede til uddannelse

2.2 Beskæftigelse
For Konservative er selvforsørgelse et vigtigt mål, og vi ved, hvor stor en betydning det har for den
enkelte at være i arbejde og udfylde en funktion i hverdagen. Samtidig er en god beskæftigelse
med til at skabe underlaget for vores kommunale service.
Beskæftigelsesindsatsen skal løbende tilpasses den aktuelle situation. I perioder med lav
arbejdsløshed er det vigtigt at få folk hurtigt ud på arbejdsmarkedet, så de offentlige systemer ikke
medvirker til dannelse af flaskehalse. I periode med stigende ledighed kan det være sværere at få
folk hurtigt i arbejde. Der er det vigtigt, at ledigheden bruges fornuftigt f.eks. på opkvalificeringer
og efteruddannelse.
Konservative mener, at beskæftigelsesindsatsen skal forstærkes, og at Århus Kommune med stor
fordel kunne konkurrenceudsætte beskæftigelsesindsatsen. Således vil den kommunale opgave
bestå i myndighedsbehandling og private aktører vil stå for selve beskæftigelsesindsatsen.
Konservative ser mesterlæren som en værdifuld måde til at øge andelen af unge, der får en
kompetencegivende uddannelse, samtidig med at vi sikrer at vi også i fremtiden har et stærkt og
bredt arbejdsmarked. Vi skal fremme faglige ledsageordninger, mentorordninger og
praktikophold. Ikke kun i den private sektor, men også i de offentlige institutioner.
En del af de personer, der er på varig passiv forsørgelse, ville sagtens kunne udfylde krævende
stillinger. Vi skal motivere flere til aktivt at vende tilbage på arbejdsmarkedet, selvfølgelig under
hensyntagen til deres situation. Således skal vi bruge mulighederne for at får langtidsledige tilbage
på arbejdsmarkedet, f.eks. ved øget brug af flexjob eller øget brug af midlertidig pension.
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Konservative vil:





Konkurrenceudsætte beskæftigelsesopgaven.
Arbejde for flere mentorordninger i erhvervsliv, byggebranche og i den offentlige sektor,
således at erfarne medarbejdere kan være med til at introducere nye medarbejdere på
arbejdsmarkedet.
Indføre iværksættermentorer for nydanskere, der ønsker at blive selvstændige.
Anvende mulighederne for voksenelevløn.

2.3 Socialt snyd
Borgere, der gør sig skyldig i bevidst snyd for at kunne modtage offentlige ydelser, udfører en
uacceptabel handling og bør stoppes.
De sociale ydelser er beregnet til personer, der har behov for ydelserne for at kunne klare
privatøkonomien under uventede, særlige omstændigheder. Konservative ønsker at bekæmpe
bedragerier via saglige kontrolmetoder og sædvanlige regler for sagsbehandling.
Bedragerierne skal bekæmpes med klare indicier og med gennemskuelige regler, der kan imødegå
fejludbetalinger. Borgernes retssikkerhed kan højnes med forenkling af reglerne og der kan spares
væsentlige ressourcer i kommunen.
Konservative vil:


Bekæmpe socialt snyd/bedrageri med permanent fokus på området.
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3. Magistratens afdeling for Teknik og Miljø
Århus har store ambitioner for kommunens udvikling. Konservative har altid været en aktiv og
meget afgørende faktor i byens udvikling. Således er vi i dag meget stolte over at se frugterne af
vores politik rundt omkring i Århus, f.eks. den frilagte å.
Udviklingen stiller krav til vores fortsatte engagement. Havnen udbygges i disse tider med boliger
og erhverv. Men også resten at Århus vokser. Nye landsbyer skyder op i landskabet, og
befolkningstallet er stigende.
For Konservative er kvalitet vigtigere end kvantitet. Vi ønsker at byens vækst skal være styret af
ønsket om en kvalitativ forbedring af Århus, frem for blot et ønske om at være flere borgere.
Vores mål er at skabe en kommune, der er attraktiv for børnefamilier og skatteydere at bosætte
sig i. Men også en kommune, hvor by, erhverv og natur hænger sammen.

3.1 Kommuneplanen
Århus vokser og er en af de kommuner i landet, der har den største vækst. Mange ønsker at
bosætte sig i Århus, men har ikke råd, fordi boligpriserne - og leveomkostningerne - er meget høje
i Århus. Byens uddannelser har store forventninger til de kommende års elevoptag, og det vil også
øge presset på Århus som hjemkommune for flere. Derfor skal kommunen udbygges. Der skal
opføres nye boligområder, og der skal udvikles på eksisterende. Dette skal ske med kvalitet for øje,
så vi ikke gentager tidligere tiders fejl med dårligt byggeri.
De nye boligområder og landsbyer skal planlægges, så det skaber levende miljøer. Der skal være
blandet boliger og erhverv, sammen med gode fritids- og kulturtilbud. Det understøtter et
bæredygtigt familieliv, hvor der er begrænset eller minimeret transporttid. Helhedstænkning skal
gennemstrømme arbejdet med byudviklingen, og vi skal sikre at boligformerne blandes, så der
ikke opstår område med kun ejerboliger eller kun lejeboliger.
Konservative vil:




Århus udbygges med henblik på kvalitet frem for kvantitet.
Gør Århus til en attraktiv tilflytter by for børnefamilier og gode skatteydere.
Skabe balancen mellem by, erhverv og natur.

Århus C
Konservative vil værne om vores miljøer i midtbyen. Vi skal være varsomme med at forny for
fornyelsens skyld. Det gælder både opførelse af nye bygninger og den kunstneriske udsmykning af
Århus. Midtbyen rummer stolte historiske traditioner som skal bevares. Men midtbyen skal
naturligvis også udvikles så den matcher tilværelsen, som det ser ud i dag. Konservative ønsker en
midtby, der er tilgængelig for alle. En midtby, hvor det er let at komme rundt på cykel, til fods og
med kollektiv transport. Konservative ønsker, at biler skal kunne komme let og uhindret ind til
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Århus midtby. Der skal være gode, nedgravede parkeringsforhold og parkering skal altid tænkes
ind i byggeprojekter i midtbyen. For at mindske presset på nogle af indfaldsvejene ønsker vi, at
forlænge Værkmestergade helt til Ringvejen, således at man let kan køre ind i banegraven.
Banegraven ønsker vi overdækket og inddraget til byformål.
En lettelse af trafikken på bl.a. Frederiks Allé vil danne baggrund for at kunne skabe en ”Central
Park” i Århus ved at forbinde Rådhusparken og Musikhusparken.
Konservative vil:






Værne om vores historiske bymidte og arv.
Stille krav om parkeringskældre ved nybyggeri inden for Ringgaden.
Arbejde for forlængelse af Værkmestervej til Viby Ringvej.
Overdække banegraven og inddrage området til by.
Skabe en Midtbypark mellem Rådhuset og Musikhuset.

Lokalsamfund og forstæder
Århus er mere end blot midtbyen. Århus Kommune er en varieret og bredspektret kommune med
mange forskellige lokalsamfund og forstæder. Disse skal bevares og sikres deres særlige
kendetegn. Modernisering og udbygninger skal balancere mellem det stigende befolkningspres og
sammenhængskraften i lokaleområdet. Veje, fortove og cykelstier skal binde lokalområder
sammen både internt og mellem områderne. Borgene skal opleve at alle dele at kommunen bliver
behandlet lige, og at moderniseringer, reparationer og forbedringer kommer godt rundt i
kommunen. De grønne områder skal sikres og udvikles. I planlægningen skal der tages hensyn til
mulighederne for at leve et aktivt og sundt liv.
Konservative vil:





Fremtidssikre lokalsamfund og forstæder.
Finde balancen mellem udbygning og bevarelse af lokal identitet.
Sikre lighed indenfor kommunen i forhold til udbygning og vedligeholdelse af
infrastrukturen.
Attraktive forstæder.
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3.2 Infrastruktur
Trafik er et væsentligt politisk område. Det er af afgørende betydning for, hvordan hver enkelt kan
planlægge sin hverdag, hvor man ønsker at bo og hvordan hele byen udvikler sig. Samtidig er det
en af de væsentligste faktorer der spiller ind på klima og miljø, både i forhold til plante- og dyrelivet og i forhold til velvære for de mennesker, der bor i byen, indånder luften og søger rekreative
aktiviteter. Trafikpolitik er derfor vigtigt både for, hvordan hvert enkelt menneskes hverdag fungerer, og i forhold til at overlade en velfungerende by og velfungerende natur til kommende generationer. Dét er konservativ politik.
Det er vigtigt, at alternativerne til privatbilisme er så gode som muligt. Desto bedre muligheder
der er for at vælge en anden løsning end at tage egen bil, desto flere vil vælge dette, hvilket skaber
bedre forhold på vejene for de, der af forskellige årsager nødvendigvis må gøre brug af bil – det
gælder f.eks. handicappede, håndværkere og handlende. En udbygning af den kollektive trafik og
muligheder for at enten gå eller tage sin cykel er således også til gavn for privatbilismen. De går
hånd i hånd.
En god mobilitet er det mest afgørende element i et velfungerende samfund. En stærk og veludbygget infrastruktur danner baggrund for den vækst, der skal sikre Århus en god fremtid. For Konservative er vedligeholdelse og opgradering af vej- og forsyningsnettet et grundlæggende element
i styringen af kommunens udvikling. Vi ønsker, at der løbende sættes penge af til vedligeholdelse
af vores forsyningsnet, veje og parker.
Den konservative vision fra slutningen af 1990’erne om en moderne sporvogn er nu vidt udbredt
under navnet ”Letbanen”. Vi ønsker, at letbanen skal dække så store dele af Århus som muligt, og
at vi hurtigt får lagt fremtidens rutenet fast. Letbanestop bør planlægges således, at de placeres
hvor mange borgere kan drage nytte af dem, herunder ved at etablere parkeringshuse i periferien
af byen, med letbanestoppesteder ved disse parkeringshuse.
Samtidigt bør bilister, der parkerer bilen i et af de P-huse ikke bøvle med både at købe P-billet og
efterfølgende billet til offentlig transport. Derfor bør P-billetterne i disse P-huse samtidig udprinte
en billet, som giver gratis offentlig transport i det tidsrum, man er checket ind i P-huset.
Trafikreguleringen i Århus bør tilrettelægges med korte ventetider bl.a. via grønne bølger for at få
afviklet trafikken i myldretiden, og at Århus Kommune fortsat implementerer intelligente trafiksystemer.
Vi bør endvidere lade os inspirere af andre byer, der er omkranset af ringvejssystemer. Det Konservative Folkeparti har en vision om, at omlægge Ringvejen, eller dele af den, så man kan opnå niveaufri skæring. Det vigtige er, at der ikke er lyskryds, og at trafikken derfor med fordel vil kunne
køre denne vej i stedet for gennem havnen.
Trafikregulering og trafikpolitik i Århus skal tage hensyn til de bløde trafikanter. Derfor bakker Konservative op om den ambitiøse cykelhandlingsplan og ønsker den fremmet, men med fokus på
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mest mulig cykelsti for pengene. Derfor er vi mildt kritiske over for supercykelstier, da de ganske
vist er gode, men samtidigt overordentligt dyre.
Børn skal kunne begive sig til skole og fritidsaktiviteter på en sikker måde. Vi skal motivere borgerne til ikke at bruge bilen til at bringe børn i skole, men i stedet cykle eller gå. Derfor ønsker vi sikre
skoleveje, inklusiv cykelstier, før vi ønsker supercykelstier.
En væsentlig del af internationaliseringen er muligheder for at komme ud i verden. Vi konservative
har længe ønsket os en ny midtjysk lufthavn. Vi er fortsat positivt indstillet, men anerkender at en
times transporttid til Kastrup lufthavn via en potentiel kommende Kattegat-forbindelse vil dække
behovet. Vi synes dog fortsat, at det er vigtigt for byens erhvervsudvikling, at man hurtigt kan
komme til en international lufthavn. Derfor ønsker vi forbindelserne til Billund, Tirstrup og Hamborg forstærket.
Konservative vil:



Bedre forhold for kollektiv trafik, cyklister og fodgængere
Vedligeholde forsyningsnet, parker og veje.



Letbanen til hele kommunen.



Parkeringshuse omkring byen med letbaneadgang.



Parkeringsbillet som billet til offentlig transport.



Omlægge Ringvejen til et vejforløb med niveaufri skæring.



Indføre intelligent trafikregulering og grønne bølger.



Sikre skolevejene, og mindske bilismen omkring skolerne.



Fremme motivationen til at cykle.



Arbejde for gode og hurtige forbindelser til en international lufthavn



Arbejde for en Kattegat-forbindelse, der går i land ved Århus Havn



Have hurtigtog til Hamborg.

3.3 Havnen
Århus Havn er en af byens største arbejdspladser. Havnens udvikling ligger os konservative meget
på sinde. Vi ønsker derfor, at havnen skal have optimale forhold for sine aktiviteter. Hensynet til
havnen skal være stort, og det er vigtigt, at havnen kan eksistere, selv om byen rykker tættere på.
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Havnen er en væsentlig medspiller i kampen om at mindske CO2 udledningen. Hovedparten af den
CO2, der udledes, kommer fra godstransport. Jo mere vi kan få over på skibe, desto mere
forbedrer vi vores klima og miljø. Konservative ser derfor udvidelser af havnen som en væsentlig
del af vores klimaindsats. Det betyder også, at det er vigtigt med gode adgangsforhold til og fra
havnen.
Det er også hensynet til havnen og dennes udvikling, at vi fortsat bakker op om visionen om en
tunnel under Marselis Boulevard. Dette vil adskille den tunge og lette trafik og det vil skabe en let
og uhindret adgang fra havnen og til E45.
Havnen er dybt afhængig af et stærkt landbrug. De mange producerende landmænd i Midtjylland
er med til at holde gang i beskæftigelsen og omsætningen på havnen. En meget stor del af
godsmængden på havnen stammer fra dansk landbrug. Derfor er vi meget optaget af gode vilkår
for vores landbrug, da det bla. er med til at fastholde og udvikle Århus havn som landets største
containerhavn.
Konservative vil:






Finde det rette forhold mellem boliger og by på den ene side og erhverv og udvikling på
den anden.
Sikre havnen, som er en af byens største arbejdspladser, en fortsat og stærk fremtid.
Styrke havnen som en væsentlig medspiller i kampen for at mindske CO2 udledningen.
Flytte mere godstransport fra lastbiler til skibe.
Fortsat arbejde for en elektrificering af jernbanen fra Fredericia til Frederikshavn.

3.4 Miljø og grønne områder
Konservative ønsker at bevare vores natur og værne om vores miljø. Århus byder på stor
naturrigdom, og mangfoldigheden er omfattende. Vi ønsker at skovarealet, såvel antallet af skove
som rekreative naturområder, forøges. Vi finder, at nye skovarealer kan være nyttige til at sikre
vore vandressourcer og være med til generelt at forbedre miljøet. Vi ønsker også løbende
udvikling af torve, parker og grønne arealer i kommunen. Som pejlemærke arbejder Konservative
ud fra, at alle skal kunne se et træ fra deres hjem.
Århus har som målsætning at være CO2 neutral i 2030. Den målsætning forpligter og stiller krav til,
at vi opfører lavenergi byggeri og tænker klima ind i mange sammenhænge. Det største aktiv i
Århus i kampen for et bedre klima er Århus Havn, der kan være med til at flytte CO2 krævende
godstransport via lastbiler over på skibe.
Konservative vil:



Føre en fair, men fast miljøpolitik.
Arbejde for frivillige samarbejdsaftaler imellem erhverv (herunder landbrug) og kommune
på miljøområdet.
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Værne om vores natur og miljø, grønne områder, parker og torve.
Den grønne holdning, at alle skal kunne se et træ fra sit hjem.
Frede Botanisk Have.

3.5 Ren By
Det er borgernes ansvar at holde Århus ren. For Det Konservative Folkeparti er det vigtigt, at Århus
fremstår som en ren by. En by, hvor der ikke flyder affald og en by, som ser præsentabel ud. Dette
gælder ikke kun for vores centrale bydele, men i lige så høj grad for vores landsbyer og forstæder.
Men en ren by kommer ikke kun af at ansætte flere renholdningsmedarbejdere og sætte flere
affaldsspande op. En ren by kommer af, at vi alle forstår og værdsætter vores ansvar for ikke at
smide affald i naturen og på gader og stræder. At befolkningen er bevidst om ansvaret for at sikre
de opvoksende generationers forståelse for dette norm- og værdisæt.
Konservative vil:






Synlige affaldsspande med volumen bl.a. til papir i midtbyen.
Ren kommune – ikke blot i midtbyen.
Omlægge renovationsgebyr i centrum for at styrke virksomhedernes og forretningernes
eget ansvar.
Kontanthjælpsmodtagere inddrages til at holde kommunen ren.
Det personlige ansvar er forudsætningen for den rene by.
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4. Magistratens afdeling for Sundhed og Omsorg
Konservative tager hånd om de borgere der ikke har mulighed for at tage vare på deres egen tilværelse. Vi ønsker en pleje og en omsorg, der er baseret på tryghed, omsorg og respekt. Vi skal give
mulighed for, at flest mulige er i stand til at videreføre det liv, de levede før, de fik behov for kommunal hjælp. Dette gælder uanset alder og tilstand. Konservative ønsker, at så mange som muligt
får mulighed for at kunne klare sig uden hjælp fra kommunen. Hvis man får brug for kommunal
hjælp, skal denne tage udgangspunkt i at sikre den enkelte en tilværelse længst muligt på egne vilkår og præmisser.
Med udgangspunkt i frihed og faglighed, stolthed og værdighed skal vi forme vores kommunale
service. Frihed for den enkelte til selv at medvirke til, at træffe beslutninger om egen tilværelse.
Faglig kompetent hjælp, støtte og vejledning for den enkelte til at træffe disse beslutninger. Stolthed og værdighed såvel i forhold til den som modtager som den der yder pleje og omsorg.
Konservative ønsker, at sikre borgere med tabte færdigheder får maksimal livskvalitet. Borgeren
selv skal være omdrejningspunktet i en helhedsorienteret indsats, der skal hjælpe borgeren til at
genvinde og fastholde den bedst mulige funktionsevne, forudsætninger for at have en god
hverdag og muligheden for atter at kunne deltage i samfundet. Den rehabiliterende tankegang og
arbejdsmetode optimerer som sidegevinst ressourceforbruget.
Konservative vil:



Forebygge frem for at behandle.
At al pleje og omsorg tager afsæt i værdier som: frihed, faglighed, stolthed og værdighed.



Arbejde for, at man kan leve længst muligt på egne vilkår og præmisser.



Konservative vil via rehabilitering sikre borgeren størst mulig livskvalitet og samtidig optimere anvendelsen af ressourcer.

4.1 God og værdig ældrepleje
God ældrepleje kræver god ledelse, fagligt dygtigt personale og præcise beskrivelser af servicen
der er kendt af de der modtager servicen. Det er vigtigt at tydeliggøre, hvilke ydelser den kommunale ældrepleje leverer, således at den enkelte og dennes pårørende ved, hvad man kan forvente.
Samtidig er klare beskrivelser med til at sætte gode rammer på arbejdspladsen for personalet.
Kvalitetsstandarderne skal være udførlige og gennemskuelige for både personale, de ældre og
deres pårørende. Har man hjælp behov, skal man trygt kunne regne med, at man kan få denne og
de mange restriktioner på hjemmehjælpens tilbud skal afskaffes. Det skal være muligt at købe offentlige tillægsydelser. Som ældre skal man have mulighed for frit valg af såvel pleje og praktisk
hjælp mellem det kommunale tilbud og tilsvarende private tilbud.
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De der har brug for en plejebolig har forskellige behov, derfor skal der være en større variation i
vore plejeboliger, der afspejler den mangfoldighed, der er i vore boligbyggerier. Boligernes indretning skal sikre den størst mulige grad af selvhjulpenhed. Man skal have mulighed for at vælge mellem kommunale boliger og boliger, der er ejet af private/foreninger.
Konservative vil:



Have dygtige, ledere og medarbejdere, der skaber gode rammer for de, der har hjælp behov og yder en kvalificeret service.
Have præcise beskrivelser af service- og kvalitetsstandarder fra kommunen til fordel for
både borgere og ansatte.



Sikre de der har hjælp behov får den fornødne pleje og omsorg.



Afskaffe de mange restriktioner på hjemmehjælpens tilbud.



Give de der har behov for en pleje muligheder for frit valg af pleje mellem det kommunale
tilbud og tilsvarende private tilbud.



Sikre de der har behov for en pleje/ældrebolig et passende botilbud.



Styrkelse af de lovpligtige beboer- og pårørenderåd.



Skabe mulighed for flere private plejehjem.



Konkurrenceudsætte plejen.

4.2 Frivillighed betaler sig
Frivilligt arbejde er en god måde at give noget tilbage til samfundet og samtidig få noget med hjem
i bagagen. Det frivillige arbejde øger trygheden for så mange mennesker hver eneste dag. Det frivillige foreningsliv styrker også sammenhængskraften i lokalsamfundet og kan blandt andet hjælpe
med at styrke integrationen og forbedre folkesundheden. Frivillige skal ikke erstatte, men supplere
de offentlige tilbud, så vi får det bedste af begge verdener, for frivillighed giver et fællesskab, vi
ikke kan købe os til.
Mange borgere er i dag meget aktive i brugerråd og beboer- og pårørenderåd. Konservative har
meget stor respekt for den fremragende indsats, der her ydes. Konservative mener dog, at der er
et vist overlap mellem de forskellige enheder. Vi mener derfor, at der kunne være en række fordele ved at forenkle strukturen, så de aktive kræfter blev brugt til den største fordel for brugere og
pårørende.
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Den frivillige indsats, der hver dag ydes over for både syge, ældre, unge, etniske minoriteter og andre grupper er uvurderlig. Det kan være hjælp til at købe ind, læse avisen, gå tur og lave lektier, eller det kan blot være en at tale med.
Konservative vil:



Styrke det frivillige område – bl.a. via større anerkendelse af de frivilliges indsats og i særlig
grad de frivillige lederes indsats.
Skabe flere frivillige – f.eks. ved hjælp af praktikordninger for unge mennesker, hvor de introduceres til frivilligt arbejde.



Arbejde for at der etableres kontakt mellem ressourcestærke frivillige og svage eller ensomme ældre, der savner nogen at tale med.



Styrke de lovpligtige beboer- og pårørenderåd.

4.3 Psykiatrien skal styrkes
Aarhus Kommune og region Midt samarbejder omkring vore psykisk syge borgere. Konservative vil
medvirke til at styrke dette samarbejde. For kommunen handler det i højere grad om at skabe
rammerne for en god hverdag for psykisk syge og være sikringen mod, at psykisk syge falder ud af
systemet. For Konservative er det vigtigt, at der er aktivitets- og behandlingstilbud til de af kommunens borgere, der er psykisk syge, og har behov for disse tilbud. Antallet af sengepladser skal
svare til behovet. Vi skal derfor have en tæt kontakt mellem Regionen og Kommunen for at sikre
den rette omsorg for og behandling af hver enkelt psykisk syg. En direkte kontaktperson kan være
løsningen på at undgå, at psykisk syge føler sig glemte i systemet. For de kommunale tilbuds vedkommende skal vi gøre, hvad vi kan for at mindske ventetider.
Som i alle andre tilfælde, hvor vi har med udsatte grupper at gøre, skal vi sikre, at der er boliger og
relevante aktivitets- og behandlingstilbud, dette skal ske i tæt samarbejde med Region Midt. Tilbud der kan være med til at stabilisere den enkeltes hverdag. Når utrygheden melder sig hos en
psykisk syg, skal der være kontaktsteder, hvor den pågældende kan søge hen og få råd og vejledning. Måske endda mulighed for overnatning der skaber den ro, der skal til for at kunne få afklaret
den aktuelle situation. For Konservative handler det om at behandle psykisk syge på lige fod med
somatisk syge og fysisk handicappede.
Konservative vil:



At alle har en personlig kontaktperson, der skal skabe tryghed for den enkelte
Oprette familierådgivere til familier med børn med psykiske lidelser.



Minimere antallet af tvangsmidler og ventelister fjernes.



Sikre relevante aktivitets-, bolig- og værestedstilbud.
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Undgå at psykisk syge bliver gidsler mellem systemer.



Arbejde for at få etableret straks-indskrivningspladser.



Behandle psykisk syge på lige vilkår med somatisk syge og fysisk handicappede.

4.4 Den sunde kommune
Sundhed er ikke kun et spørgsmål om at undgå sygdom – det er også et spørgsmål om bedre
livskvalitet og om, hvordan man tager vare på eget liv.
Sundhed er i høj grad den enkeltes ansvar. Vi skal som kommune sikre rammer, muligheder og oplysning om sundhed og oplyse om konsekvenserne ved en usund levevis. Men det er i sidste instans den enkeltes personlige ansvar at leve et sundt liv. Vi skal oplyse - uden at omklamre, moralisere og fordømme. Konservative ønsker ikke forbud, men oplysning der medfører, at den enkelte
borger kan træffe sine valg om levevis på et oplyst grundlag. Konservative ser sundhed i det brede
perspektiv, således handler det ikke kun om at cykle på arbejde, tage trappen, gå en tur i skoven
eller spille bold i haven, men også om, at gavne miljøet og give nye læringsmuligheder for børn og
unge. Forebyggelse er altid bedre end behandling, men det er nemmere at være sund, hvis omgivelserne indbyder til det. Konservative vil indrette kommunen sådan, at det er lidt nemmere for
både store og små at få en sund og aktiv hverdag. Vi ønsker Sundhedshuse, hvor borgerne kan få
råd og vejledning i sund levevis.
Konservative vil:



Fastholde det personlige ansvar for egen sundhed.
Sikre skoleveje så børn kan gå eller cykle til skole - f.eks. ved bedre skiltning eller ved at
føre trafikken udenom skoleområderne.



Modernisere og styrke idrætsfaciliteterne, så de er nutidige, fleksible og anvendelsesorienterede.



Skabe flere naturstier – med skilte om plante- og dyrelivet, som gør det sjovere at gå ud i
naturen.



Overdække cykelstativer i byerne – så det er nemt og behageligt at være cyklist.



Arbejde for at der etableres Sundhedshuse i kommunen – der sikrer en sammenhængende
indsats for borgere, der er i kontakt med forskellige sundhedsaktører.



Prioritere en styrkelse af sundhedsfremme og forebyggelsesindsatsen, herunder rehabilitering.
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5. Magistratens afdeling for Kultur og Borgerservice
Et rigt kultur- og fritidsliv er med til at gøre Århus til en attraktiv kommune. Både for byens egne
borgere, men også for byens gæster. Den kulturelle/sportslige sektor har udviklet sig meget inden
for de seneste år. Kulturen er i dag et regulært erhverv, der foruden store kulturoplevelser,
leverer beskæftigelse, omsætning og omtale af kommunen.
Det var med udgangspunkt i et belutningsforslag fra bla. Det Konservative Folkeparti at Århus gik
ind i kampen for at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2017.
Europæisk Kulturhovedstad 2017 rummer unikke muligheder for at fastholde kommunens unikke
position som en kulturpolitisk og kreativ magnet i Skandinavien. De store kulturinstitutioner og
den kreative mangfoldighed skaber grobund for turisme og gentænkning af byens kulturprofil. En
succesfyldt Europæisk Kulturhovedstad i 2017 skal binde viden, erhvervsliv, byudvikling og kultur
tættere sammen. Med dette som afsæt skal Europæisk Kulturhovedstad i 2017 have en bred
forankring i byens liv og hos kommunens borgere.
Århus har et bredt folkeligt fritidsliv og et mangfoldigt kulturliv med eliteudøvere inden for sport,
musik, dans, kunst og kultur.
Konservative ønsker at udbygge byens kultur- og fritidsrigdom. Vi har styrken og størrelsen til at
kunne skabe nyt og samtidig sikre gode forhold i hverdagen for vores mange kultur- og
fritidsbrugere.
Det demokratiske medborgerskab trives i kommunens foreningsliv, på bibliotekerne og kulturlivet.
De seneste år har flere borgere fået lokalt ejerskab og adgang til fx bibliotekerne. Denne udvikling
skal der fortsat være fokus på, for derigennem at flytte mere ansvar fra kommunen og tilbage til
borgerne.

5.1 Fritidsliv i Århus
Århus har et stolt og omfangsrigt sport og fritidsliv. Tusindvis af borgere tager dagligt et personligt
ansvar for egen sundhed og for at skabe fælles rammer for aktiv deltagelse og forpligtende
fællesskaber i lokalområderne.
Konservative ønsker at kommunens fritidstilbud er mangfoldige og giver fritidsbrugere ligeværdige
muligheder, hvad enten man dyrker sport eller andre fritidsaktiviteter. For os er det vigtigt, at
lokalområderne i kommunen er godt dækket ind med mangfoldige fritidstilbud. Den gode
geografiske spredning kan være en lettelse i hverdagen, hvor transporttid er kostbar. Musikskoler,
klubber og foreninger skal have ligeværdige muligheder for at udvikle sig, fastholde samt tiltrække
brugerne. Der skal derfor sikres en geografisk lighed i spredningen af tilbud og nyoprettelse af
tilbud.
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Vi skal sikre gode vilkår for eliten. Det gælder inden for alle vores fritidsaktiviteter. Eliten er med til
at inspirere mange nye fritidsbrugere og skaber god opmærksomhed for byen. Gode forhold for
elitesport skaber mulighed for store byevents som trækker gæster til Århus. For at understøtte
talenterne ønsker vi at fastholde fokus på eliteidrætsklasser i folkeskolen.
Tusindvis af århusianere er aktive inden for det frivillige idræts- og foreningsliv. Det er deres
indsats, der sikrer de mange flotte tilbud. Det skal være så let som muligt at være engageret i det
frivillige foreningsliv. Kommunen skal gøre, hvad der er muligt for at understøtte dette, samtidig
med at fokus er på det private initiativ og den lokale ildsjæl. Det er her foreningslivet skabes. Hvad
end det drejer sig om de store fodboldklubber eller de mindre og smallere foreningsaktiviteter.
I vores iver for at skabe nye rammer, er det dog samtidig meget vigtigt, at de eksisterende rammer
vedligeholdes. Haller, baner og klublokaler af alle arter skal vedblive at være indbydende og
brugervenlige. Det kræver en mere systematisk vedligeholdelsesstrategi.
Kommunens vækst skaber et stort pres på foreningslivet. Det Konservative Folkeparti er derfor
optaget af at fremtidssikre faciliteter. Tusinder af nytilflyttede århusianere skal have muligheder
for at dyrke et aktivt fritidsliv. Det kræver nybygning af fritidsfaciliteter. Dette skal ske i tæt dialog
med lokalområder, foreninger og under hensyn til naboer. Dog vil en kommune i vækst betyde
forandringer i boligområderne. Faciliteterne skal som udgangspunkt skabes og finansieres i lokale
partnerskaber.
Konservative vil:







Sikre goder rammer for det frivillige arbejde.
Sikre større ensartethed i fritidstilbud så lokalområder oplever samme muligheder.
Fremme fritidsaktiviteter, der er sundhedsfremmende.
Sikre eliten for at skabe baggrund for bredden og medvirke til markedsføring af Århus.
Systematisk vedligeholde og udbygge fritidsfaciliteter i lokale partnerskaber i takt med
befolkningsudviklingen.
Flere muligheder for aktivt fritidsliv.

5.2 Kulturlivet
Konservative var med til at foreslå at Århus skulle være europæisk kulturhovedstad i år 2017. Det
er enestående mulighed for at markedsføre Århus og vores rige kulturliv i resten af Europa.
Arbejdet med at blive europæisk kulturhovedstad i år 2017 handler ikke kun om det pågældende
år. Det handler om at have en retning på vores kulturliv. Målet om europæisk kulturhovedstad i år
2017 kan være med til at skabe ny dynamik og udvikling i Århus. Vi er begunstiget af nogle
imponerende og stærke institutioner, som producere meget udmærket kultur. Men konkurrencen
om kulturkunderne er intensiveret, og Århus risikerer at tabe terræn. Århus skal være landets
førende by inden for kulturudvikling og kulturoplevelser. Hvad enten det drejer sig om musik,
billedkunst, dans, museer eller tilsvarende.
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Kulturen skal ud til flere, så byens borgere kan opleve, hvad der sker på den kulturelle scene. Øget
markedsføring og flere partnerskaber med private firmaer, fonde og interessenter skal være med
til drive kulturen ud til byens borgere. Kulturlivet skal favne bredt og favne fra barn til senior.
Kulturen skal underbygge de små og smalle forestillinger, men samtidig sikre at bredden og det
folkelige har plads og rum i Århus. Økonomi og tilskuerattraktion skal hænge sammen.
Konservative vil







Gøre Århus til Danmarks førende kulturby frem mod 2017.
Sikre en bredtfavnende kultur for alle århusianere.
Understøtte partnerskaber med private for at fremme kulturen.
Fremme kulturproduktionen.
Have kulturmarkedsføringen forstærket og styrke kultursamarbejdet i Region Midt.
Have fokus på økonomien og tilskuerattraktionen så vi sikrer, at kulturen er nærværende
for kommunens borgere og gæster.

5.3 Borgerservice og biblioteker
En indgang til den offentlige sektor. Deri ligger grundfunktionen for borgerservice. For
Konservative er det ikke blot et spørgsmål om at have en indgang. Det er også et spørgsmål om at
have en let indgang. En indgang med en digital og decentral struktur. Konservative har arbejdet for
at få borgerservice ud til lokalområderne og er glade for at borgerne har lettere adgang til
borgerservice. Der er store potentialer forbundet med digital selvbetjening. Systemer skaber
fleksibilitet i en travl hverdag. Dog skal vi altid være opmærksomme på den lille gruppe borgere,
der aldrig vil være i stand til at bruge det digitale univers.
Byens biblioteker er en væsentlig del af vores arv og den enkelte borgers mulighed for at tilegne
sig lærdom. De lokale biblioteker er en væsentlig kulturbærende enhed, som vi Konservative
ønsker at bevare. Vi ser gode muligheder for at forbinde lokalbiblioteker med
folkeskolebiblioteker og måske endda lokalcentre og naturligvis lokalarkiver. Denne udvikling har
allerede skabt gode medborgercentre i flere lokalområder. Disse medborgercentrer forener
mange funktioner og står med ubetjent åbningstid til rådighed for lokalområdets borgere.
Det nye hovedbibliotek på havnen, DOKK1, bliver en fremtidssikring af biblioteket som et rum for
viden med fri og lige adgang. Samtidig understreger det kommunens position som vidensby.
DOKK1 giver mulighed for livslang læring og folkeoplysning.
Konservative vil fortsætte arbejdet med det ny oprettede stadsarkiv i Århus. Stadsarkivet spiller en
væsentlig rolle i fortællingen om Århus i et tæt samarbejde med hovedbiblioteket og Den Gamle
By.
Konservative vil:



Have en overskuelig og effektiv borgerservice.
Udvikle den digitale selvbetjening.
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Fastholde en decentral struktur, fremme aktivt medborgerskab og styrke lokalbibliotekerne
i et samarbejde med skoler, lokalcentre og lokalarkiver.
Benytte såvel lokalbiblioteker som DOKK1 til at fastholde Århus som vidensby med fokus
på livslang læring og folkeoplysning.
Videreudvikle stadsarkivet i samarbejde med Den Gamle By.

5.4 Turisme og store events
Store kulturinstitutioner, by og sportsevents, krydstogtskibe og erhvervskonferencer trækker
gæster og turister til Århus. Hotelkapaciteten vokser og med udsigten til K2017 er det vigtigt at
byens gæster kan finde rundt i Århus og få de relevante informationer. Hvad enten det er
krydstogtturister eller folk der kommer i bus, bil eller fly, skal Århus fremstå imødekommende,
spændende og tilgængelig.
Den teknologiske udvikling har flyttet store dele af informationsformidlingen over på nye
platforme og byens gæster søger information på nye måder. Men der vil fortsat være behov for en
fysisk turistbetjening i højsæsoner, ved krydstogtanløb og ved særlige lejligheder.
Derfor skal det være let at organisere sig i Århus, selv hvis man ikke taler dansk. Den kollektive
trafik skal være udformet på en måde, så det ikke kun er indfødte århusianere, der kan finde ud af
systemet og oplysningerne og hjælp skal kunne trækkes direkte fra busstoppestederne via
teknologiske hjælpemidler som eksempelvis gratis trådløst netværk og bluetooth. Det samme skal
gøre sig gældende for generelle turistinformationer. Oplysninger skal være lettilgængelige, og
forholde sig til den teknologiske udvikling, der har været i de seneste år.
Teknologi er imidlertid ikke det eneste. Vi skal være bedre til at indtænke, hvordan vi gør selv små
ting lettere for turister. Byens bycykler og betalingstoiletter skal kunne tage imod andre
møntformer end kronen for at imødekomme blandt andet krydstogtturisterne.
Store events er med til at skabe omsætning, oplevelser og omtale af Århus. Hvad enten der er tale
om sportsevents eller andre byevents, skal det understøtte kommunens udvikling. Konservative
ønsker at fremme byevents, i et tæt samarbejde med private sponsorer, detailhandlende,
turistsektoren og lign. Hvis
Århus i fremtiden skal være centrum for spektakulære
begivenheder, er der brug for investeringer i bla. en multiarena.
Konservative vil:







Styrke arbejdet med turistformidling og samarbejde.
Synlig og let tilgængelig turistformidling.
Udbygge digitale platforme og bruge fysiske turistenheder i højsæsoner mm.
Genoptage ambitionen om en multiarena i et tæt partnerskab med private aktører under
overskriften ”Aarhus A/S”.
Sikre at bycykler, offentlige betalingstoiletter etc. kan tage andre valuta end dansk valuta.
Bedre skiltning på engelsk.
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6. Magistratens afdeling for Børn og Unge
Barndommen er en vidunderlig og værdifuld periode i alles liv. Her formes man som menneske og
lærer normer, kundskaber og dannelse. Det er vigtigt at værne om barndommen. Lad børn være
børn - de kan hurtigt nok blive voksne. Børn er vidt forskellige og skal derfor også have vidt
forskellige tilbud for at kunne udvikle sig. Børn er på den måde ikke forskellige fra voksne. De
vigtigste personer i børns liv er og bør være forældrene. Her ligger ansvaret for opvækst, tryghed
og kærlighed. Desværre oplever vi til tider, at forældre evnen svigter. Her vægter Konservative
barnets tarv tungest. Vi skal sætte ind ved den første mistanke og støtte op om familien. Men kun
så længe at det har positive udsigter.
Det er forældrenes opgave at opdrage deres egne børn. Det er ikke skolernes eller institutionernes
opgave, selvom der naturligvis er stor påvirkning i hverdagen fra disse.
Både fra barnet og fra hjemmet skal der være respekt om lærere og pædagoger. Og respekten går
begge veje.
Forældreengagement skaber muligheder for god sparring og inspiration i børnenes hverdag, hvad
enten det er i skole, klub eller i børnepasningen. Derfor skal forældrebestyrelser opleve reel
indflydelse på børnenes hverdag. Der hvor forældreopbakningen er mindre skal vi skabe
samarbejde med familieafdelingerne og derved øge forældrerollen. Alle forældre har jo det til
fælles, at de vil deres børn det bedste.
Konservative vil:





Lade børn være børn og værne om barndommen.
Give forældremyndigheden tilbage til forældrene.
Genetablere respekten for læreren og pædagogen.
Styrke forældrebestyrelsers reelle indflydelse.

6.1 Sundhed og god start på livet
Sundhedsplejen er en vigtig del af en ung families opstart. Her får man god støtte og viden om det
at være børnefamilie. Kostrådgivning og andre væsentlige bidrag til barnets gode start på livet er
meget vigtige. Vi ønsker, at sundhedsplejen har optimale vilkår og muligheder for at tilpasse hjælp
og støtte til den enkelte familie. Eksempelvis har en førstegangsfamilie typisk et større behov for
vejledning end en familie, der allerede har flere børn.

6.2 Børnepasning
I en kommune som Århus skal der være et varieret udbud af pasningsmuligheder. Det gælder både
udendørsbørnehaver, dagplejere, vuggestuer mm. For Konservative er det ikke afgørende, om det
er et offentligt eller privat tilbud, blot skal vi sikre, at barnets tarv varetages, og at
pasningsgarantierne kan overholdes. Vi ser gerne flere private initiativer, så viften af
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forskeligheder kan udvides. Vi ønsker også at fremtidssikre dagplejen. Den kan være en stor fordel
for det barn, der har behov for mere rolige rammer end i en institution.
Århus er en af landets dyreste kommuner indenfor børnepasning. Vi ønsker at nedbringe prisen på
børnepasning - og dermed også forældrebetalingen.
En mindre udgift på børnepasningsområdet er ikke ensbetydende med en dårligere service, men
et udtryk for en fornuftig brug af offentlige midler og en mere hensigtsmæssig udnyttelse af
mulighederne inden for børnepasning.
Konservative vil:





Fremme et varieret udbud af pasningsmuligheder.
Sikre dagplejens fremtid.
Understøtte og fremme private pasningsordninger.
Mindske børnefamiliers udgifter til pasning.

6.3 Folkeskolen
Folkeskolen er vores vigtigste kulturbærende institution. Her mødes alle sociale og kulturelle lag af
samfundet. Skolen skal sikre de unge de nødvendige færdigheder for at kunne gennemføre et
uddannelsesforløb. Skolen skal desuden også sikre en god forståelse af vores samfund og de
gensidige forpligtelser, vi har overfor hinanden. Skolen skal have styr på budgetter, sikre
undervisningsmålsætninger og vedligeholde de fysiske rammer på skolen. De skoler der har svært
ved at løse denne opgave skal have hjælp og støtte.
Den lokale skole har stor betydning for lokalsamfundet, børns velfærd, socialt liv, og familieliv i det
hele taget, og derfor skal der gøres meget ud af at undgå lukning. Konservative har respekt for
lokalsamfundet og ønsker at vilkårene på skoleområdet generelt forbedres.
For at øge det faglige niveau skal den enkelte lærer i størst muligt omfang undervise i få fag (med
størst kompetence).
Undervisningen skal sikre, at alle elever mødes på deres eget niveau. Læringsstile, rullende
indskoling og fokus på de livlige drenge er blot nogle af de redskaber, Konservative ønsker at
fokusere på.
Folkeskolen skal rumme alle børn, men der skal tages hensyn. Hensyn til det barn der skal
rummes, men også hensyn til den klasse der skal rumme et krævende barn. Det er sundt for børn
at opleve, at der er forskel på folk. Men i nogle tilfælde er det bedre at trække et barn ud af
normalklassen og give barnet muligheder i et mere tilpasset miljø.
Konservative støtter ikke op om heldagsskolen. Der er efter vores mening ingen bevis for, at heldagsskolen fremmer børns trivsel, udvikling og læring.
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Vi skal give familierne ansvar og frihed - det er ikke statens opgave at diktere, hvordan vi indretter
vores liv og hvilke fritidsaktiviteter, vores børn skal gå til,
At indeholde aktivitetstimer i skolen er en institutionalisering af børnenes hverdag, og det fratager
familierne retten til selv at vælge. Heldagsskolen, hvor der lægges fritidsaktiviteter ind i skoledagen, er et forfejlet brud med hele vores skoletradition, et brud vi ikke ønsker og derfor tager
afstand fra.
Antallet af skoler i Århus er fortsat for højt i forhold til de skolebørn vi har nuværende og i de kommende år. Vi har rigtig mange overskydende lokaler fordelt på mange skoler. Konservative ønsker
investering i læring i stedet for i tomme lokaler.

Konservative vil



Ikke have en heldagsskole.
Tilpasse lokalekapaciteten til antallet af elever, for herved at anvende de økonomiske midler til læring frem for på tomme lokaler.



Styrke brugen af forskellige metoder til indlæring.



Sikre at specialundervisning tager hensyn til det enkelte barns behov samt forholdet til
stamklassen.



Styrke disciplin.



Øge timetallet i basale fag som f.eks. historie, dansk, matematik og samfundsfag.



Øge idrætsundervisningen for at sikre en bedre indlæring og skabe sundere børn.



Tilvejebringe tilstrækkelige og tidssvarende undervisningsmidler.



Arbejde for, at forbedre de fysiske undervisningsforhold.



Vise hensyn til specielle børn og være særligt opmærksomme på inkluderede børn.



Sikre at rummeligheden ikke belaster normalklassen.
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6.4 Ikke for skolen, men for livet
Hver sjette folkeskoleelev får ikke eksamen i dansk eller matematik. Dertil kommer at Folketinget
ønsker, at 95 % af hver ungdomsårgang tager en ungdomsuddannelse. Dette stiller store krav til
kommunerne. Vi skal sikre, at alle unge får et skoletilbud, der matcher individuelle behov.
Folkeskolen skal ikke kun være rettet mod de gymnasieuddannelser. Der skal være flere
faggrupper inde over skolen, så de unge stifter bekendtskab med flere muligheder.
Studievejledningen bør ikke foretages af folkeskolelærere, men af personer med forbindelse til
erhvervslivet og arbejdsmarked. Vi skal øge samspillet mellem virksomhederne og undervisningen
i folkeskolen, så elevernes interesse for de mere natur- og tekniskvidenskabelige fag kan skærpes.
Konservative ønsker at give mulighed for, at en virksomhed kan adoptere en folkeskoleklasse og
følge den gennem alle skoleårene.
At være ung handler også om at lære sig selv at kende, prøve grænser af og om at acceptere,
hvem man er. Konservative har et realistisk billede af ungdommen. Vi kan forbyde alkohol,
rusmidler o. lign. Men vi ved grundlæggende godt, at ungdommen vil teste sine egne grænser. Det
er vores opgave at sikre, at det ikke bliver ødelæggende for de unges liv, og at de unge kender
konsekvenserne af deres handlinger. Det er imidlertid en fælles opgave at tilsikre, at de unge ikke
falder igennem og bliver tabere i systemet og i samfundet. Det involverer derfor forældre, børn og
myndigheder og repræsentanterne herfor.
Hvis elever i folkeskoler og ungdomsklubber udvikler sig i retning af kriminalitet og ekstremitet, så
er det skolens og klubbens ansvar, at der i SSP-regi tages initiativer til at bringe eleverne tilbage på
rette spor.
Konservative vil:








Målrette folkeskolen så mindst 95 % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse.
Skaffe flere faggrupper i skolens hverdag.
Bruge eksterne studievejledere i folkeskolen.
Øge samspillet mellem virksomheder og undervisningen i folkeskolen.
Oplyse og informere unge om konsekvenserne af alkohol, rygning og sex.
Forholde os til realiteter og give råd og vejledning til ungdommen.
Gribe ind overfor unge, der er på vej ud i kriminalitet og ekstremisme.
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